


REGULAMIN

ORGANIZATORZY

Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN w Słupcy
Miejski Dom Kultury w Słupcy

CEL IMPREZY

Popularyzacja zespołowych form tanecznych,                     
ich walorów artystycznych i wychowawczych. 
Prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych                  
i młodzieżowych zespołów tanecznych. Rozwijanie 
wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez 
bezpośrednie kontakty z tańcem i muzyką.

UCZESTNICY

- dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne szkół 
podstawowych i gimnazjalnych powiatu  słupeckiego,       
- ilość osób w zespole nie może być mniejsza niż 4             

TERMIN I MIEJSCE

- 10 maja 2017 roku

- Miejski Dom Kultury w Słupcy

Przegląd rozpocznie się o godz. 9.30.                                
-przyjazd i zgłoszenie zespołów do 9.00. 



PREZENTACJE ZESPOŁÓW

ZESPOŁY PREZENTUJĄ RÓŻNORODNE FORMY TAŃCA 
takie jak miniatura taneczna, etiuda taneczna, 
inscenizacja taneczna, widowisko taneczne, taniec i 
piosenka, ćwiczenia przy muzyce, taniec ludowy  oraz 
inne formy wykorzystujące dowolną technikę tańca, (np. 
disco dance, breack dance, funky, hip-hop, taniec 
współczesny, itp.). Zespoły prezentują jeden lub kilka 
układów tanecznych.

Zespoły występują w następujących kategoriach 
wiekowych:

- klasy I-III szkoły podstawowej

- klasy IV-VI szkoły podstawowej

- gimnazja

Po prezentacjach tanecznych odbędą się 
rozmowy warsztatowe prowadzone przez 
profesjonalnych instruktorów tańca, którzy udzielą rad 
i szczegółowo omówią poszczególne prezentacje.

UWAGA !

- Każdy uczestnik Przeglądu może być członkiem tylko 
jednego zespołu



PRZEPISY TECHNICZNE

Zespoły taneczne zobowiązane są do przygotowania 
własnych nagrań według podanych wymogów

- nagranie CD audio [nie mogą być mp3 i inne], 

- każde nagranie musi posiadać dokładny opis oraz 
precyzyjny czas trwania utworu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Instytucje zgłaszające zespół winny ubezpieczyć jego 
członków na przejazd i pobyt.                                               
2. Instruktor nie powinien być jedynym opiekunem 
zespołu.                                                                                      
3. Instytucje delegujące zespoły ponoszą koszt przejazdu 
uczestników, instruktorów i opiekunów.                               
4. Nie jest przewidziany czas na próbę.                               
5. O przyjęciu zespołu do Przeglądu decyduje kolejność 
zgłoszeń.                                                                                    
6. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.



Kartę zgłoszenia wg załączonego wzoru wraz ze zdjęciem
zespołu prosimy przesłać na adres:

Miejski Dom Kultury

Ul.Traugutta 5

62-400 Słupca      z  zaznaczeniem na kopercie 

A.Czerniak -  Konkurs Tańca

lub  a.czerniak@mdkslupca.pl 

najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2017 roku.

Szczegółowych informacji na temat Przeglądu udziela 
Anna Czerniak — instruktor ds. teatru  tel. O63 2772511  
lub Iwona Przygocka – nauczyciel WF ze Szk. Podst. Nr 1 
w Słupcy  tel.668 120 670

DO ZOBACZENIA !

mailto:a.czerniak@mdk


KARTA ZGŁOSZENIA

VII Powiatowy Przegląd Szkolnych Zespołów Tanecznych

Słupca, 10 maja 2017 r.
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